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Ny puts på butiken
Som många av er har lagt märke till så pågår en exteriör renovering av 
butikslokalen. I fjol föll en större bit puts ner varför status på ytskiktet har 
undersökts. Nu återstår lagning med ny puts och målning. 

Radonmätningar ska göras
Miljöförvaltningen, Stockholms stad, har anvisat oss att redovisa uppgifter om 
våra fastigheter och en plan för radonmätning. Mätningarna ska utföras under 
minst två månader under eldningssäsongen, d.v.s. mellan den 1 oktober och 30 
april. Mätningen görs genom att en så kallad spårfilmsdosa placeras i bostaden. 
Vi återkommer med information när Miljöförvaltningen gjort sin bedömning över 
vilken omfattning mätningen bör få. 

Inspektion av de mindre taken
I slutet av september ska ett tjugotal ”småtak” inspekteras genom att man gör en 
lucka i ett av de övre sovrummen, eller ett inspektionshål i förrådstaket (beoende 
på hustyp). Anledningen är att föreningen behöver få en bild av statusen på dessa 
tak som inte tilläggsisolerats på samma sätt som ”stortaken”. De berörda boende 
kommer att få speciell information om tider, nyckelhantering, etc. Insatsen är 
begränsad och räknas vara klar på en vecka.

Alla fönster grundligt renoverade
I somras skedde slutbesiktningen av årets etapp av fönsterrenoveringen och visst 
kompletterande arbete kommer att ske under hösten. När det är slutfört innebär 
det att samtliga fönster på husen förutom de som ligger indragna vid altaner har 
renoverats grundligt under de senaste åren.

OBS – Viktigt om fönstren
Målarna har noterat att många fönster i området endast är stängda med en av de 
två hakar som sitter på de flesta fönstertyper. Förmodligen för att det går fortare 
att öppna och stänga dem då. Det innebär dessvärre enligt målarna att fönstren 
blir skeva på sikt. Och det i sin tur innebär dyra renoveringar. Använd alltså BÅDA 
hakarna för att stänga och öppna dina fönster. 
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Q på webben – rekommenderad läsning! 
Stadsmuseets inventering och fotodokumentation över området finns nu för 
nedladdning på www.riksradsvagen.se/Om föreningen/ Kulturmärkning. Likaså 
en förstudie om utemiljön. Via länkar kan du följa ärendets utveckling på 
stadsbyggnadskontoret. 

Kolla stuprören! 
Med hösten följer regn, rusk och löv och vi uppmanar er att hålla lite koll på 
stuprören så att de fungerar som de ska. I vissa stuprör sitter galler som kan 
behöva rensas med jämna mellanrum för att undvika att vattnet tar sig olämpliga 
vägar. Är gallret trasigt, kontakta Barbro Flermoen, Rrv 92, tel 39 53 34 som har 
ett exemplar över. 

Ladda för höstkalaset på lördag!
15.00 - 17.00 Loppis iTräsket. Fikaförsäljning. 
17.00 - Dukning och grillarna tänds 
18.00 - Grillarna varma och medhavd matsäck intages
19.00 - Fiskdamm 
20.00 - 00.00  Musik och dans för de som vågar!

PS: Notera att höstens utemiljödag äger rum den 11 oktober! DS.
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